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Eğitim Bilim Toplum dergisinin 54. sayısında ele alınan dosya konusu 
“Okuma ve Bilgi” idi. Bu sayıda yer alan dosya konusu da ilkini tamamlar 
nitelikte: 

“Eğitim ve Kütüphane”.

Yetkili, yetkisiz kişi ya da kurumlarca öne sürülen ama hepsi siyaseten 
kendince tespitler içeren çözüm önerilerinin gerçekte hiç biri, ezberci 
eğitim yaklaşımının dışında, farklı, öznel seçenekleri işaret etmiyor.

Uygulanan eğitim sisteminin adı nasıl konulursa konulsun, bu sistem 
merkezine sadece öğretmeni alıyor. “Öğreten insan” modeli gibi 
çağın teknolojisi üzerinden gelişen sosyolojik algıların itici gücüyle; 
öğrencileri ve diğer insanları yaratıcılığa fazla özendirmeyen, okuyan 
araştıran, düşünen insan örneklerinden hareketle anti sosyal nitelikli 
kimi göndermelerle neredeyse  toplumun bilgiye olan güvenini soğutan 
yaklaşımları benimsemeye zorluyor. Çünkü sadece öğreten nitelikteki 
modeller, gerçekte her biçimde öz eleştiriye açık olmuyor. İnsanları 
özgürleştirecek dinamizmi yapılarında taşımıyorlar. 

İnsanın nerede kendisi olacağı, nerede yaratıcı gücünü ortaya koyacağı 
bu sistemde genellikle arada kaybolup gidiyor. Hal böyle olunca çağın 
tanımlanmasına katkısı olan ne kadar önemli terim varsa telaffuz 
edildiği andan itibaren içi boşalıyor. İfade ettiği gerçek ise; işaret ettiği 
toplumların gerçeği üzerinden anlam kaymasına uğruyor: bilgi toplumu, 
planlı kalkınma, dijital dünya, bilgi çağı gibi. 

Geleceğin dünyasında bilgi merkezlerinin somut varlığının ortadan 
kalkıp, kalkmayacağı tartışıladursun, okul kavramının sınıf ve 
öğretmen kavramıyla anılageldiği, tariflerin dışına çıkmakta zorlandığı 
günümüz örnekleri bile okul kurumunun günümüzdeki biçimiyle artık 
devam edemeyeceği gerçeğini ortaya koyuyor. Söz konusu kurumlar 
toplumsal sürecin aradığı ve kişilerin arzu ettiği yaratıcı güçlerini ortaya 
çıkarabilecek donanımda birimlerle güçlendirilmelidir.  Bilgi kaynaklarının 
her türlüsüne kolaylıkla ulaşabilecek teknoloji ve alt yapı ile donatılmalı, 
en önemlisi de, bilgi okuryazarlığından kuşku duyulmayacak pratik ve 
teknik uygulamaları ile gerekli olan bilgi ve bilgi arama yeterliliğine sahip 
her aşama ve görev için yeterince personele sahip olmalıdır. Geleceğin 
okulları donanımlı bilgi merkezleri olarak kendini değiştirmelidir. Başka 
türlü,bu kurumların gelecekte işlevlerini yerine getirebilir halde kalmaları 
çok mümkün değil.
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Dosyanın yazarlarından Ayşenur Akbulut Güneş “Eğitimde yaratıcılık 
ve yaratıcı mekânlar” başlıklı makalesinde hangi düşünsel zeminden 
beslenirse, beslensin ezbere dayalı olduğu için öğrencilerin yaratıcı 
gücünü yok eden mevcut eğitim sisteminin açmazları karşısında; yeni 
ve kurtarıcı bir sürece işaret ediyor. Yaratıcı gücü öne çıkarmaya çalışan 
eğitim yaklaşımına “kütüphane” kurumu temelinde yeni bir açılım 
getiriyor.

Güneş “ yaratıcılığın eğitim ile geliştirilebilir olması” gerçeğinden hareketle 
öğretmenlere ve dolayısıyla buna bağlı olarak eğitim sisteminin üzerine 
düşen sorumluluğa dikkat çekiyor: “Türkiye’de ezberci eğitim sisteminin 
yaygın olması, düşünmeyen, araştırmayan ve sorgulamayan bir nesli 
ortaya çıkarmaktadır.” Yazar böylece ortaya koyduğu tespiti ile yakın 
gelecekte kendisini çok daha güçlü hissedeceğimiz olumsuz diğer bir 
sosyolojik ve toplumsal nitelikli gelişmeyi de dikkatlere sunmuş oluyor.
Yaratıcı özellikleri öne çıkaran kütüphanelerde ortaya çıkan bu yeni 
aktivite mekanlarının en fazla göze çarpan işlevi, etkili okuma yazma 
etkinliğinden uzaklaştırıcı etkisi ile ezberci yaklaşımın tersine bir yapıyı 
desteklemesidir. Söz konusu bu yeni aktivite mekanlarının, öğrencileri 
bir yandan sevdikleri konularda yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri 
mekanlar olarak kendine çekmesi söz konusu iken bir yandan da 
ilgili aktivitenin gerektireceği yeni “bilgi” arayışlarını da tetikleyeceği 
öngörülmektedir. 

Geleceğin okulları ya yaratıcı mekânları da içinde barındıran 
kütüphaneler olacak ya da okullar çok fonksiyonlu yeni işlevlere 
kavuşmuş “bilgi merkezleri” ne dönüşecek. Gelecekte eğer eğitimde 
olumlu değişimlere yol açacak gerekli yaklaşımlar benimsenmezse; 
soran, sorgulayan yaratıcı gücünü ortaya çıkartan/geliştiren,olay ve 
gelişmeler karşısında bağımsız kararlar alabilen bireylerin oluşturduğu 
yeni bir dünyaya kavuşmamız öyle kolay kolay mümkün olacak gibi 
görünmüyor.

Güneş, makalesinde, yaratıcı gücün ön plana çıktığı süreç ve 
mekanlarda bireylerin mutluluklarının fark edilecek kadar arttığına ve 
süreçten etkilenmeleri konusunda aralarında ciddi bir etkileyici sonuç 
yarattığına dikkati çekerek bir başka önemli gerçeğe daha işaret 
ediyor. Aynı zamanda bireylerin söz konusu mekanlarda sürdürdükleri 
çalışmaların ilgili bireylerin “başta bilgi olmak üzere” paylaşımcı bir kişilik 
geliştirmelerine de önemli etkileri olduğunu vurguluyor. 
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Dosyanın diğer bir yazarı ise Güler Demir. Demir’in dosya konusu 
bağlamında çalıştığı makalesinin adı: “Halk kütüphanesi hizmetlerinin 
ev kadınlarının eğitsel ve kültürel gelişimindeki rolü: Kastamonu örneği.”
Türkiye’de sadece okul kütüphaneleri gerçekten sorunlu değil. 
Hastanelerde de hastalara dönük bir bilgi merkezi hizmeti verilemiyor. 
Ceza ve tutukevlerinde de durum aynı. Bu konular ile ilgili neredeyse her 
adım yanlış atılmış, yanlış atılıyor. Söz konusu birimlerde göstermelik 
kütüphaneler var. Ancak, bu birimler asla amaçlarına uygun bir biçimde 
görev yapamadığı gibi, gerçek hedef kitleleriyle de buluşamıyor. Bu 
durumun nedenlerini tek tek ele alacak olsak neredeyse ayrı bir kitap 
yazmak gerekir. Yani bu başlı başına ayrı bir araştırma konusu. Engelliler 
ve diğer özellikli gruplara verilen bilgi merkezi hizmetleri açısından da 
durum pek farklı değil. Ancak kağıt üzerinde neredeyse her konuda ve 
her kesimde olduğu gibi bu konuda da mangalda kül bırakılmıyor.  

Sıradan bilgi merkezi kullanıcısından farklı özellikler gösteren bireyler 
için, ayrıca bazı yeni hizmet ve düzenlemeler yapılması gerekiyor. 
Örneğin görme ve diğer bedensel engelliler, hastanelerde bulunan 
hastalar, ceza ve tutukevlerindeki tutuklu ve hükümlüler,  yavaş 
öğrenenler, hızlı öğrenenler gibi tanımlarla adlandırılan bu özel nitelikli 
kullanıcılara “özel kullanıcı grupları” deniyor.

Günümüzde “ farklı özellikler taşımalarından dolayı”; bilgi edinme ve 
zamanını değerlendirme gereksinimini bilgi merkezleri temelinde 
gideremeyen buna karşın kişisel bilgi ve diğer araştırma gereksinimleri 
doğru tespit edilemeyen ve henüz tanımlanmayan yeni bazı bilgi merkezi 
kullanıcı grupları da var. 

Örneğin, göçmenler, sığınmacılar, azınlıklar, farklı tercih gurupları 
gibi öznel yapıları gereği kendileri için özel hizmet biçimi geliştirilmesi 
gereken gruplar arasında diğer bütün özel ve öteki nitelikli unsurları 
sayarken, ülkemizde kadının giderek toplumsal yaşamda edilgen bir 
kimliğe büründürülmeye çalışılmasıyla gündeme gelen  “yeni” gerçeklik 
göz ardı ediliyor.  

Ülkemizdeki ekonomik ve politik temelli bütün bu gelişmeler nedeniyle 
kadınların bilgi merkezleri için özel nitelikli kullanıcılar arasında 
algılanması, onların sosyal ve ekonomik durumlarına özel hizmet 
politikaları geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
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Eğitimden sağlığa, bilgi okuryazarlığından, dijital okuryazarlığa, çalışan 
ve üreten birey, anne, ev kadını gibi çeşitli sıfatlarla toplumda yerini 
alan kadının; kendini geliştirme, bilgi edinme, öğrenme ve yaratıcılığını 
öne çıkarma gereksinimi,bilgi kurumlarını yeni ve özel geliştirilmiş farklı 
politikalar ortaya koymak zorunda bırakmaktadır. 

Güler Demir, Kastamonu ilini temel alarak tam da bu konu üzerinden verimli 
bir çalışma ortaya çıkarmış. Çalışmasının amacının; ev kadınlarının 
eğitsel ve kültürel gelişimi ile bu süreçte halk kütüphanelerinin rolü ve 
sorumluluklarını ele almak olduğunu belirtiyor.  Henüz,anılan makalenin 
başlangıcında Demir,yaptığı tanımla yukarıda ifade etmeye çalıştığımız 
unsurlardan ev kadınlarına dair,mevcut manzaranın en azından bir 
bölümünü somut olarak tanımlıyor.

“Ev kadınları, yaygın geleneksel rol ve modelleri ile bir taraftan 
sorumluluklarının daha çok ev ve aile merkezli yoğunluğu bir taraftan 
da toplumsal olarak arka planda tutulmalarına yönelik eğilim nedeni ile 
belki de en fazla “öteki” olan gruplardır.”

Demir’in çalışması sadece durum tespiti yapmakla kalmıyor. Sorunun 
çözümü konusunda somut öneriler de içeriyor: “Ev kadınını içine itildiği 
bu kaotik ortamdan çıkarmanın yollarından biri eğitsel ve kültürel 
gelişimine destek sağlamak; böylece hem özgüvenini hem de toplumsal 
aidiyet duygusunu güçlendirmektir. Bu yönde halk kütüphanelerinin ev 
kadınlarının ilgi alanları ve potansiyel becerilerine göre düzenleyecekleri 
hizmet politikası ve programlarının önemli düzeyde destekleyici olacağı 
düşünülmektedir.” Demir,  çalışmada ortaya koyduğu tespitiyle halk 
kütüphanelerinin söz konusu durum karşısında geliştirebileceği durum 
ve katkıları da irdeliyor.

Dosyanın son yazarı İlker Çakmakkaya. Çakmakkaya, günümüzde 
giderek gündeme ağırlığını koyan bilgi okuryazarlığı, herkes için 
kütüphane ve dijital okuryazarlık gibi kavramların değiştirdiği ve 
geliştirdiği  yeni süreci tartışıyor. Makalesinin adı da zaten yazarın 
amacını açıklar nitelikte: “Okul kütüphanelerinde ve eğitim sürecinde 
dijital olanaklar”.

Yukarıda tartıştığımız haliyle ancak teknolojinin zorlamasıyla ortaya 
çıkan yeni olanakların okullarda kullanımının hayata geçirilmesi 
sonucunda elde edilen avantaj ve gelişmeleri tartışıyor.  “Fatih” akıllı 
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tahta projesi ve tablet dağıtımı gibi konuların uygulamada ortaya 
çıkarttığı sonuçlar eğitim emekçileriyle yapılan “derinlemesine mülakat” 
tekniği ile gündeme taşınıyor. Basılı kütüphaneler ile dijital kütüphaneler 
konusunda eğitim alanında görevli konu uzmanları ile konu tartışılıyor. 
Konuyu açıklığa kavuşturan grafiklerle de sonuç görsel olarak ortaya 
konuyor.

Bilgi ve Belge yönetimi bilgi disiplinini ilgilendiren konular üzerinden 
tematik dosya çalışmaları yapılırken, aynı zamanda eğitim alanında 
yapılan tartışmalara farklı göndermelerde bulunularak gerçekte 
konuların birbiri ile ilgili ve ayrılmaz yanlarına açıklık getiriliyor. Ayrıca 
hangi siyasi düşüncenin etkisi altında ele alınırsa alınsın, ele alınan 
konunun tartışma başlıkları birbirleriyle benzerlik gösteriyor. Farklı 
bilgi disiplinlerinin birbirleriyle kesişme, birbirleri içerisinde bir küme 
oluşturma ya da birbirleriyle bir biçimde ilgili olma gibi konularda, genel 
olarak ne kadar ilgisiz ve meraksız davranıldığına da ciddi bir gönderme 
yapılıyor.
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